Sant Adrià de Besòs
ANUNCI

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe en els termes
previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 del TR de la LRHL, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop transcorregut el
període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les Ordenances modificades.”
Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals de modificació i aprovació de les
Ordenances fiscals que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2021, no s’han presentat reclamacions.
Per això, i de conformitat amb el que preveu l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text Refós de la llei reguladora de las Hisendes Locals, queden definitivament aprovats i
elevats a definitius els acords provisionals adoptats pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 d'octubre de
2020..
Els acords definitius d’imposició i ordenació de tributs, així com els relatius a la modificació de les
Ordenances Fiscals es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i s’aplicaran a partir de l’1 de gener
de l’any 2021
Contra els presents acords definitius d’imposició i ordenació de tributs i de modificació d’Ordenances
Fiscals podran els interessats interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de la publicació d’aquests acords i de les ordenances al Butlletí Oficial de
la Província.
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Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com
el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Data 24-12-2020

- Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre bens immobles
- Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora de la taxa pel servei d'aparcament vigilat de vehicles
- Ordenança Fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per serveis adreçats a persones amb manca
d’autonomia, necessitats socials i/o risc d'exclusió social
- Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora de la taxa per l'ús dels bens i instal·lacions municipals dels
mercats i pels serveis inherents
- Ordenança Fiscal núm. 27, reguladora de la taxa per l’ocupació temporal o permanent de la via pública o
d’immobles de domini públic de propietat municipal

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les Ordenances
Fiscals que a continuació es relacionen, i segons l’annex que s’adjunta al present acord:

A

En compliment del que disposa l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que l’Ajuntament en sessió del Ple de
data 26 d'octubre de 2020 ha aprovat, entre d’altres, els acords següents:

L’Alcalde - President, Joan Callau i Bartolí

B

Sant Adrià de Besòs, 16 de desembre de 2020

ARTICLES I ANNEXES MODIFICATS DE LES ORDENANCES FISCALS 2021
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2
Impost sobre béns immobles
(...)
Article 9. Tipus de gravamen i quota
1. El tipus de gravamen serà:

Disposició final
Aquesta Ordenança, que consta de quinze articles i una disposició final, la va aprovar el Ple de l’Ajuntament en sessió del 12 de
febrer de 2003 i la última modificació va ser aprovada pel Ple en sessió de 26 d'octubre de 2020 i elevada a definitiva tindrà
efectes des de primer de gener de 2021 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21
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Taxa pel servei d’aparcament vigilat de vehicles
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A

1.1 Béns immobles de naturalesa urbana: 0,564 %
(...)

(...)

(...)
Tarifa 2. Aparcament vigilat al pàrquing municipal de Besòs Mina.
(...)
Concessió de places: (Usdefruit de 20 anys de 2021 a venciment final 17/04/2041)
Places d’automòbil.
Places de motocicleta.

12.796,03
4.168,20

(...)
Tarifa 3. Aparcament vigilat al pàrquing municipal de Joan XXIII.
(...)
5. Concessió de places:(Usdefruit de 21 anys de 2021 a venciment final 12/01/2042)
a) Places d’automòbil 1ª planta.
b) Places d’automòbil 2ª planta.
c) Places de motocicleta 1ª planta.
d) Places de motocicleta 2ª planta.
(...)

15.502,48
14.594,97
4.224,82
4.134,74

Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 6 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de 24 de desembre de 1998, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 d'octubre de
2020 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de gener de 2021 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o
modificar-la.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Taxa pel servei d’aparcament vigilat de vehicles

Data 24-12-2020

CVE 2020037766

ANNEX DE TARIFES

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22

Art. 4rt. Quantia. Tarifa unitària dels serveis d’atenció a domicili que es presten
(...)

B

Taxa per als serveis adreçats a persones amb manca d’autonomia, necessitats socials i/o risc d'exclusió social
(...)

L’Ajuntament ofereix el servei de teleassistència gratuït a totes les persones majors de 80 anys que viuen soles o amb persones
de la mateixa edat o superior
Disposició Final
Aquesta ordenança, que consta de 8 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de 24 de desembre de 1998, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 d'octubre de
2020 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de gener de 2021 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o
modificar-la.

TARIFA 1. Parades del mercat d'abastaments

21,74 €/m2/mes

TARIFA 2. Magatzems i/o cambres i/o obradors del mercat ubicats a la planta -1

10,05 €/m2/mes

TARIFA 3 Utilització privativa d’espais comuns ubicats a la planta 0

8,05 €/m2/mes

(...)

(...)

TARIFA 5 Espai dedicat a supermercat

13.819,88 €/mes

(...)
Utilització dels espais del Mercat d’Encants

IMPORTS

TARIFA 1. Llicències anuals per utilitzar parades fixes de venda al Mercat
d'Encants.

Euros/dia/ml

a)

Parades del Mercat d'Encants per metre lineal i dia:
-

b)

Primer semestre 2021 (1 gener a 30 de juny)
Segon semestre 2021 (1 juliol a 31 desembre) i següents

1,34 €
2,67 €

Transmissió de parada fixa de venda del Mercat d’Encants: La quota
equivalent a un semestre per metre lineal i dia vigent a la data de la
transmissió

Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 5 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de 24 de desembre de 1998, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 d'octubre d e
2020 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de gener de 2021 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o
modificar-la.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27
Taxa per l’ocupació temporal o permanent de la via pública o d’immobles de domini públic de propietat municipal
(...)
Article 6è. Normes de gestió (...)
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ANNEX DE TARIFES
Utilització dels espais del Mercat d’abastaments

Data 24-12-2020

(...)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Taxa per l’ús dels béns i instal·lacions municipals dels mercats i pels serveis inherents
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A

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23

7. Quan l’objecte sigui l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, la fiança serà un import fix de 100 euros. En el cas de
renovació per comunicació de la llicència no caldrà constituir una nova fiança

B

(...)

ANNEX DE TARIFES
Taxa per l’ocupació temporal o permanent de la via pública
Euros

Tarifa 3. Taules, cadires, vels, para-sols, testos i altres objectes anàlegs que ocupin les
vies públiques, per m2 i mes. Les llicències i les renovacions es liquidaran per trimestres
naturals

A

(...)

Disposició final

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 24-12-2020
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Aquesta ordenança, que consta de 6 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de 24 de desembre de 1998, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 d'octubre de
2020 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de gener de 2021 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o
modificar-la.

https://bop.diba.cat

(...)
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